
 

 

 

Gokstad kystlag  Styremøte 9  Tirsdag 11.10.2016 

 

Tilstede: Leder  Bjørn Navjord 
  Nestleder Brit Holm Lunde 
  Kasserer Morten Hellemann 
  Sekretær Grace-Jane Holmberg 
  Husstyret        Jarle Larsen 
  Styremedlem Torolf Stenersen 
   
Forfall: 
  Styremedlem Pål Henningsen 
    

 

 
 
 
Saksliste 
 
1. Godkjenning av forrige referat 
- Godkjent med følgende endringer: Punkt 8; Tur og fritid. Legge til etternavn der det mangler.  
 
2. Innkommet post 

- Kystenbrevet 

- Nytt postnummer, sjekke om vi får nytt nummer, samt minne medlemmer på å melde inn evt. 
nytt postnummer og gateadresse til Forbundet Kysten. 

- Diverse fakturaer.  
 
3. Økonomi 
- Morten tok oss igjennom økonomien på vanlig måte. Vi ligger godt an i forhold til budsjettet.  
 
4. Endring i kontorvaktrutinene, antall vaktdager og organisering 
- Det har vært avholdt et møte med kontorvaktene og Andreas Falkenberg, i forhold til hvordan vi 
skal organisering. Det kom frem at pensjonistgruppa som har treff på onsdager, gjerne kunne 
svare på utleieforespørsler på telefon, og evt. vise besøkende rundt. Vi tror dette er en løsning 
som kan fungere, og har dette som en prøveordning frem til april. Morten blir ansvarlig for å fordele 
oppgavene på onsdagene. Vi endrer ikke noe på informasjonen som ligger på nettet foreløpig. Det 
blir ellers vanlige vakter på mandag og fredag slik som det har vært tidligere. Det må settes inn en 
eller flere personer som kan steppe inn i slutten av desember når pensjonistgruppa ikke har treff. 
På styremøte i april ser vi på hvordan denne prøveordningen har fungert og om skal fortsette. 
 
5. Sliping og lakking av gulvet i 2. etg. Nordre, tidspunkt og strategi 

- Torolf har fått et tilbud på sliping og lakking av gulvet i 2.etg. Nordre, av Pål Gundersen. Styret 
ønsker å gå for dette tilbudet, og gjør avtale om at jobben utføres i løpet av de to første ukene 
av januar. Egeninnsats fra kystlaget blir å tømme rommet, samt gjøre rent etter endt lakking. Vi 
har også medlemmer som har sagt seg villig til gjøre hele jobben med sliping og lakking, noe vi 
setter stor pris på. Vi vil gjerne ha dette til gode, og vil gjerne ha denne hjelpen når vi etterhvert 
skal ta gulvet i Stua. 

 
 
 



 

 

6. Skilting på P-plass langs veien samt undergangen. Samarbeid med Kystkultursenteret 

- Det har vært ønske fra Sandefjord kultursenter om bedre skilting rundt området. Thor Sunde, 
Morten Hellemann og Collin Hurtley har vært med på en befaring sammen med Reklameservice, 
som så har satt opp noen forslag. Styret har sett på forslagene og kommet med noen innspill. 
Det blir et nytt møte, så blir det lagt frem et endelig forslag.  

 
7. Seminar 22 - 23 oktober status 
- Ut fra hvor mange som er påmeldt, så har vi mulighet til å ha med alle arbeidslagslederne, samt 
at vi kan invitere noen fler. Ellers er det bestilt og ordnet med bevertning. Det er gjort avtale med 
koret om å synge, samt at det arbeides med å gjøre avtaler om omvisning på Forlandet og 
Motormuseet. 
 
8. Medlemsmøte 19 okt. 
- Andreas Falkenberg og Cato Arveschoug, skal fortelle om Titania, som har en lang historie både 
over og under vann. "Bedre enn ny etter 121 år. Cato og Andreas forteller historien. 19. Oktober kl. 
20.  
 
9. Eventuelt 
- Hørselsslynge: Representanter fra gruppen som jobber med innkjøp av hørselsslynge har vært 
på Vestfold Audio, hvor utstyret ble demonstrert og kystlaget fikk et tilbud på dette. 
Nå er det kjøpt inn. Utstyret inneholder hørselsslynge, høyttaler og mikrofon. Vi tar sikte på å bruke 
hørselsslyngen på medlemsmøte den 19.oktober. 
 

- Salgskorps for Kystlagsbilde. Det er behov for å knytte noen flere kontakter til mulige kjøpere av 
kystlagsbildet. Morten skal sjekke om det er noen firmaer som kystlaget har kontakt med/ 
handler hos kan være aktuelle. Kanskje er det andre i kystlaget som har kontakter som kunne 
være aktuelle kjøpere av kystlagsbildet.  

 
Ref. Grace-Jane Holmberg 


